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Morre o colunista 
social Mário Sergio 
Hle tinha 67 anos e morreu em casa, de enfarte; velório será na Câmara Municipal de Volta Redonda 

O colunista social Mário Sérgio Costa sofreu um enfarte em 
sua casa, no bairro Laranjal, em Volta Redonda, e morreu aos 
67 anos.Segundo familiares, o velório será na Câmara Munici 

pal de Volta Redonda. Até o fechamento desta edição ainda 
não havia sido definido horário e nem informado sobre o en- 

terro. A coluna de Mário Sérgio era uma referência na região, 
e diversas vezes, além de questões sociais, Mário deu em pri- 

meira mão notícias das áreas de negócios e política. 

Lideranças políticas e 
empresariais manifestaram seu 
pesar pela perda de Mário Sérgio 

constrói cobertura de 
Volta Redonda lança 'Natal da Cidadania" Prefeitura de Porto Real 

; se quadra no Parque Mariana 

Ponte de acesso ao Fórum Prefeitura propõe reajuste 

começaaserreconstruída de 10,4% para servidores 

IMPRESSO +ONLINE 

os PARA VOC. 
Anuncio pelo Whatsapp 

e 99234-8846 
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Jordão propõe reajuste == | 
de 10,4% para servidores custam moções eme cada neo 

Prefeito enviou nesta segunda a mensagem nesse “Am do at dep estaualMareeo Cade 
sentido para a Câmara Municipal de Angra dos Reis A o A 

Erário de Sade de Resende, Tande Viera, tam > SERRO dintis novas vagas para besçaris.. excepcomalmentemesteano | Dem prcandidato. 
—— SS Será criada a Secretaria tas a fim de atender a de. o pagamento do "Salário - A Prefeitura de Angra. Estratégica de Desenvolv. marta existente na Edues Ee pagamento Embora morando no mundão vizinha Tande, doi Reis nviou, nesta se. mento Regional, que engo-. ção Infantil. Serão criados. possibliar à valorização | . queserápolado pelo prio Diogo Baleiro, de 
sand fer (5) pot aiCâma. Dar as já estes secret S1O cargos é né profissi. dos profissionais que ratio |. Barra Mansa tem fortes ações coma cidade 
Fa Municipal o Erojeio de. riasexeeutivas da Tha Gran. nais convocados serão os. ae deicaram no period de me Letsobreodissidiâmia À  deeServio Pulcocanova. da concurso público res pandemia, assim como à Desa de lideranças plc, empresario e 
proposta do municipio à de. Secretaria Esecutivado Par. zada em Sa. Eoicaçãodis tis da veta” |. comunitárias estão embarcam no barco dose 
Teus de 0,8 para todos. que Marmbacaba. “Ainda na Educação, a destacou o pele Perna |. creário. 
8 servidores ativos e nat. Entre as mudanças tam. prefeitura apresentará uma. do Ji. - vos já apartir de fevereiro bém estão transisemação de copies a e e emos | Orgias ola spin to 

“Nossa propostaé de que Saldos prisionais do me. A uicão Sta de eme do trad ara 
us orvides de nivel nda gisbrio como pagamenio Oura matéria apresenta | Orçamento aprovou ne. esta finalidade é el eba um justo do"Satrio Fund dai eta oraapee. | fa segnde irao pa. 130 igual à coma deto 
mala de quase 30 Esta ação ateniderá a  cacão dos verenôates Do |. rec preliminar do pro. das acenda individu 
do todas as perdas desde. estamos propondo têm af. nova lei do fundo, de dese.  nificação dos Agentes Co | JetodeJelorçamentária dis e 
Bor8 formou o prefeito. nalidado de atender ainda. Deo de at que determina. munitários de Saude, os | Para o ano que vem O Fernando domo. melhor à nossa populção =. a aplicação em pagamento. ACSe Os prosa frão | lexoreera ROS bi: cortantes “A preta envia tam. soa price Hermôndo de prfsicans domecite o su rabsiho jim sco | nes para mudanças Importantes 
e pre Fio de 60% para 70% em munido so begmde Mn, | remendos Inciuindo gos SVISCESDE-MO) 
minstrativa. Quatro secre- Beçattas “Coro o municipio não . Seore De acordo como ind tarlas executivas se torna. chegou ao percentual de ce alcançado, os agentes de 

O município também . 70% de aplicação da verba. . saúde poderão receber uma 
enviará para análise do Po... buscamos uma solução juri. bonificação de até R$ gurança Pública e Parques e. er Legislativo a criação de . dica para que seja realizado 135000. 

Pla Amor parte do dk. das individuals "A mi. ei vem de Uma res. nha expoctativa 6 que à 

Lei de Célia Jordão cria política agi ir Gundam nim em 
pública estadual para primeira infância sumo  Gismiiia Noentanto a eine. to o que estamos ver 

sena, cação iam. | pal polêmica tocam as. do lá na ponta, Nossas 
ti erradicação da pobreca. | . cn de rate Cas tim capacidade do lar convivência familiare co. |  slicadas como R$O. O car problemas maiores anlária,asiência social | mento: deputado Hugo dBamia e criança cultura | Leal (PSO/RI destisa. Regra de ouro 
diaintância para infância | K9 162 ilhõco paraas Outro ponto polémico com infância respeitada | RP), valor pouco iner-. da votação la regrade a diversidade cultural. o | ar à dotação deste ano, ouro dEspositivo que 1. 

O Estado do Rlo doverá 
fog ama Polica Estadual 
pela Primeira Infância É 0 
que determina a Lei 9.509/ Bi, do autoria da deputada. 
Gália Sordão (Patriota, sam clomada pelo Eovernador Brincar e at neração babes MO ia o endividamento Cláudio Castro e public no espaço pica! para cobre no Diário Onclal desta se io o melosmblemte sus | STF Desa do a aa O de nda lr (06/12). Desc tentáve, aramta ds direi o Tribunal putado, Fido Rocha disco o texo, conldur do doshumateos Nndamentais, | pnderaf(STE) decidi (MDBALA etndou de: primeira infância o “fusão da cultura da paz. | emnoxemro suspender taque para suprimir a 
duo val da gestação ré os “otucação sem uso de cast: | a esacução desses tec. parto goral do parecor sol ao e Made o en proteção contra |. soa poe julgar que fia Preliminar que permito 

tada forma de vickência. pre. | transparência nadistr.. suplementar despesas. lê ss, as familias venção de acidentes prumo. |. bulção por incaçõesde. que, tenham parcelas com criança na fase da pri- 
meira infância terão priori.  Prmera afância tem poiica po a do ção de estratégias de comu parlamentares. Em res-. condicionadas na lol or- lo mas politicas Abel, Fio poe de Cáia Jordão Blcação que vbsem á forma: | . posta o Congresso apro... amentária por não aten. seria ções. o cod cstdanadascriam | foima resaçdomue der arma doou Tamos rabalho fam. dade modda de privação de eos ed bene em que ae peço Cir ope | aumenta à paicidade No ento, a comb viii vidi am. becdade a ão 4 al. vivo ta peer no. o pecreaemlscde. | serva tnaciooos qo mito dias “lono ou omissão que peive . emergência ou calamidade cia. Portanto, desenvolver tais é a toda forma de pres. |  tabeleçe limite para as Hugo fanl obrervon quo 
ascrianças dos estímulos es- — pública; e aplicação de ou- condições favoráveis ao de- . são consumista e a defesa da gana. mentárias (LDO) já per. Jeca derivam tra midia di proteção Servolvimento da crlnça integridade ii pe a avg de eta 
motor socioafotivo, cogniti- — previstas no Estatuto da Cri. . nessa fase é mais eficiente ca moral Libera tos especiais por meio de ed nego petição Soa do Allen doque tar rvrier ri let ainda estabelece | Nestsegandagura, Pesto rot do direito à Educação; dco- 205 primeiros anos são .nlmizar selos ou probe. que a Secretária de Estado | a ministra Rosa Webor.. Ervsso Nacional (PLN) 
Alimento insituionalou fr. fundamentais para que acrt-. mas futuros declarou a at. de Desenvolvimento Sociale |. do STF Mberou à execu RES STE e e 
ão sexual; vivência de rua; paz de conduzir sua vida São consideradas áreas. criar um Comité Gestor com tor de 2081 desde que se. O relatório de Hugo doficiêmei ou risco o de: Com aionomia Estdosc.. prioritárias para a poícs a finalidade de coordenar | Jam aplcadaras Pogras 4 alo no cont 
senvolvimento psíquico sau- — entificos comprovam que o pública para a primeira in- . articular. monitorar e avalt bote md por. os recursos que podem rice cocos Pam Pam A Ee aroma | e Anata 8 ecos qe Td Dei para a Made ou obesh.. parir das experiências que ni segurança alimentare  rmno a police So rante a colão sr abecioe com apro: 

Wilton Santiago (PTB. . dos Precatórios (Propos Po dao (OC a Emenda à Const. 
1 ta de uma posiçá tuição que já foi 

Em parceria com o governo do Estado,  imsis anitos 
Sor de rodos esto. mara dos Deputados 

Valença asfalta mais um bairro na cidade aigishos o eso Hu Lala o relatório final com à ai | ASI raro priranização da lero 
TAS PA Capeciniva É 

Volume e critérios. ue, apistudo Lea, por 
A comido rj medo fito neces 

ginco destaques que om. para o pagamento do Au tram reduzir o volume o Ergo Hoi do 

crtários de disiriuição Pareceres setoriais 

O prefeito de Valença, For. 
nandinho Graça, em male uma ação com apoio do Deputado 
André Corrba e do r do Estado do Rio, Claudio Cas. 
tro, entra com as máquinas 
para astaltar mais um Balero Ee A ese pesos o se possua psp Contra ea rm Daio pç E dpi adega asa Vis 
ça, estamos realizando essas deagucomirao parecer Educação Sid fura 
melhorias de acordo com um E preliminar por causa estrutura é outras áreas. cronograma. Não vamos parar das emendas RP. “Não. temáticas A expeciiva deusa o polo do Depirado Aermtraneparência não. Eaprovar preto delei André Corrêa junto ao governo dom eiério ocioecuno.. orçamentária até 17 de 
do Estado parade confimud po para disibuição deembro, rá Semana 
Gio das nosso rins ente. dirigia so cl. parlamentar de Tim de darafer roca derveur. ano de”, comentou o Prefeito Fer. 
Banidiaho Graça. 
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Prefeitura de Barra Mansa começa a 
reconstruir ponte de acesso ao Fórum 

Rodrigo Drable recebeu os secretários estaduais Max Lemos (Infraestrutura e Obras) 
e Rodrigo Bacellar (Governo) para assinatura da Ordem de Serviço de início da obra 

Principal acesso a im- 
partantes espaços e prédios de uso público, como 0 Fó- 
rumea cidade a Ponte Ver 

ta Fátima Lima receberam 
a tarde desta segunda, 
06,0 secrotários estaduais. Max Lemos (Infraestrutura 
e Onras) e Rodrigo Bacellar 
(Governo) para assinarem à 
Ordem do Serviço (08) de 
Aníelo da obra. À cerimónia aconteceu na Fazenda da 
Pose. “A ponte, localizada na 
Avenida Argemiro de Paula Coutinho, ho Centro, estã 
parcialmente interditada Barao tráfego de veiculos dedo 2016, em função de da 
nos estrutural slridos por 
conta das chelas do Rio Bar Fa Mansa, Os investimentos 

dons do interes da po Jação de Barra Mana e do Sul Pluminense, ão há ole por à ntraetri tura que melhora a vida das pesso q por empregos. É em a vantagem toda wz. 
que oc fz Una oba das Sul 6188 recolhido é do município, Depois desta Dont, que Começa à ser Comida amanha (er feia) da solução do Púto de Manobras, Vir o Parque 

da Cidade que vai mudar o 
conceito, a convivência, o 
diga di, aárea. essas quiastãos t 
amou Max Lemos. O prefeito agradeceu o 
apoloea tenção dedicada Barra Mansa. “A Ponte 
Rath Coutinho dá acess ao Fórum e ao SESL À escola 
SESI aqui ão lado é a maior do Brasil é a escola modelo 
deles com dois ml alunos. Com o encurtamento da 
pon há quase cinco amos, o trânsito ficou complicado. 
Além disso, o Goibus que 
transporta presos para audi 
ências no Forum paia por all Olhao riso quea gente Corre. Me sinto extrema 
mente honrado pela forma. 
que vocês ns tratam e atm dem Barra Mansa”, disseo 
Preá. O secretário de Intraes. 
trutura também revelou 
que há projetos para à cums trução da adutora de água 
quo val abastecer a Região 
Leste, acabando com a de. 
peréncia que Barra Mansa 
teme Voa Redonda "Algo que ata diretamente 40 mil 
pessoas. Uma obra que em Uma importância tremenda, 
com um valor financeiro ul malor que à nossa ca 
peida, mas so nós formos considerar o que Irá resol Ver à pouco à sr investido. 
Será algo maravilhoso para 
Barra Mansa”, pontuou 
Daio. Presente na cerimónia. o 
deputado estadual Marovdo Cabelereiro falou sobe os. 
projetos que estão aconte- Condo na eldade oem recur. 
“os do Estado. "Consegui. 

mos porque o prefeito tem 
tma equipe boa. E um pref 
toque tem amor ao dinheiro 
público, que veste a camisa da cidade. Defende Barra Mansa com unhas e dentes. 
Sou testemunha disso. São mais de quatro anos de luta 

PEpstção que está muit te por esta importante obra. O governador também está 
realizando um belissamo ra. Balho de reconstrução do Flo 
de Janeiro” 
Cuidado com à interior 
Rodrigo Bacellar desta cou que não existe salvador 

da Pátria, mas sim muito. empenho é trabalho paira re. 
erguer o estado do Rio. 
“Cláudio Castroé um gover nador como não via há mai 
to tempo. Ele é um cara sem. Sível, humano e de uma hu. 
muldade fora do normal. A 
gente estã podendo ver o 
uamtoce faz estado do Rio ais forte cuidando do inte. 
Flor Desde que tomei posse Como secretário de Estado, 
elo folentâtico comigo. "Não existe um estado forte sem 
um inertoe foeto-”, disse O 
Secretário estadual de Gover 

Aponta 
A estrutura de acesso ao 

Fórum Joao no da ex-ve. redor da cldade: Ruth ou 
tinho, que dedicou à vida às ntrópicas. Presem 
te moevento, à Milha dao. que 

xiliam outras e minha imãe 
So emulo humanitária asd Mou muita gente na cidade 
E o legado de amor. Multo obrigado ão Estado”, disse 
Ruth 

Bamçem 
Após a cortemênta de as natura da OS, o pevábito Ro- 

digo Drabie ao lado de se 

Smac e Conselho Tutelar reavaliam atendimento 
pra combater trabalho infantil em Volta Redonda 

e 
ias EEE ETR pipas 
EE 
nos rr 
Eneas iam Ps 
ERES dores pre Gaara 
aa as 
as 

novo fusograma de atendi 
mento fol discutido e será Implantado no município 
para normatizar toda à rude dl proteção. À reunlão ser 
viuainda para avaliar o Po 
no Mundcial de Prevo é Erradicação do Trabalho 
Infant buscar foras de criar e Instituir o Fórum 
Municipal do Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Tamil À diretora do Depart 
metodo Proteção Especial da Sra, Dentse Carvalho, 
Pessalto que essa articula cão entre à Smac eo Conse 
ho Tutelar é multo impor: tamo "Em todos os serviços 
ue excuâmos as crianças sto em situação de via 

ção de direitos ou em situa. São de vulnerabilidade. No 
Casado trabalho infantil em. 
Eloba ox dois aspectos. O Conselho Tutelar é um ór- 
ão de proteção dessas cri. anças, precisamos estar 
constantemente trabalham 

So comete visando a 
proteção dessas ria Naolescentes Atraves. 
trabalho coejunto vamos me- orar as condições das cr) 

nad trabalho val permitir 
que o contato entre à rede de 

dorm erre 
Renda aE E a rr EE 
de exploração trabalho in- 

Bag emo e qtas Ersensaee EEEECSS Gina e 
Ee Gocstenitto dicas 
peida 
ES Asas E aeee FARRA Sasisds E Em EE Ea SER 
Sofia pena Redes a ERES Fodciedra nd ECT 

Itatiaia terá eleição suplementar para 
prefeito « e vice em 13 de março de 2022 

O Colegiado do Tribunal 
Regional Eleitoral do Riode 
Janelro (TRE-R) aprovou 
por unanimidade, na sessão 
plenária dosta sexta-teira ta arosalução que define à 
data do 19 do março de 3023 
para a realização das elot- 
ões suplementares do pre oito é Vice-prefeito do mu. 
nicípio de Itatiaia no Sul Fluminense As eleições su 
plementares se tornaram Becessárias depois que 0 
TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) cassou o registro ce candidatura do excpree 
to Editando Guedes, o Dudu. depois de considerar que 
ele tentava um terceiro atos 

OTRERI já havia mar. 
cado eleição suplementar 
em Itatiaia duse vezes. na 
Primeira, em abel, o mort 
Vo do adiamento foi a se 
Bunda anda da Covid 1. na outra, em 12 de cetembro, oi a decisão obtida pelo ex 
prefeito Eduardo Guedes, que teve a maior votação Em 020, mas acabou com a candidatura indeferida 
pelo TSE, que considero 

São, oque possibilitou are 
marcação do pleito suple. entar Do candidatos lei 
tos irão exercer o mamato ati de dezembro de SL 

O auat preto interino. de Itatiaa, Silvano Rode 
gn da Silva é o segundo a Compara mumiipio peca 

condição desde o inicio de 
2m1. O primeiro, Imberê 

Co no âmbito da Operação Apathropia em jah. 

cretários municipais, como 
ôde Melo Ambiente, Vin 
clus Azevedo, apresentou os ropresentantes do over 
no estadual um projeto que 
visa a construção de uma 
barragem na localidade de Cafarnaum 

Barra Mansa val rec 
dera ponte sobre o Rio Bar 
ra Mansa. Sá que esso rio, 
apesar de dar name à cidade, nos gera Um transtorno 
mulho grando na época de uvas, Ele afeta aproxima 
damente cinco ml familias. 
“que Tica desaloatas no pe. Piodo de cheias, Discutem. Se soluções no longo de 80 
anos sobre ste problema, À ento fez Um estudo nos io 
os três aos sobra pos. 

bilidade da, Juma barragem a quatro qui 
Jometros acima da foz do rio po. 

só val encher ver as trombas 

“Também estiveram pre 
sentes na cerimônia do asi mana da Ordem de Serviço 
os deputados estaduais Noel de Carvalho é Jalmir Juni or secretários andei: pr Câmara Luiz Furlan e al duma de seus colegas e ham. Cad rvpresentantos do ent dades como Aclap CDL, Si Comércio OAB. 

Guarda Civil de Itatiaia 
recebe motocicleta por meio 
de emenda parlamentar do Deputado 

Federal Antônio Furtado 

De 
Na última sexta fotra, 

dia 3, foi realizado a cer: 
mônia de entrega de uma 
motocicleta, junto a Guar 
da Civil Munieipal de Itai 
aia vinda por melo de uma 
emenda parlamentar, do 
autoria do Deputado Fede- 
Fal Delegado Antônio Pur 
tada 
pr ento cont com à 

da corporação da 
Guarda Civil Municipal, 
do comandante da Guar 
da, Gerson Luis da Silva, 
do Deputado Federal, dele: 
gado Antônio Furtado, do Secretária de Ordem Pú. 
blica, João Claiton Rami 
res Negrão, das autorida. 
des municipais dacidade e 
do município vizinho, Re- 
sendo. de secretários mu. 
nicipais servidores, repre. 
Sentantes do 37" Batalhão 
da Polícia Militar. do Con- 
selho Comunitário de Se. 
Eurança Pública e da Juiza de Direito, Dr* Ludmilla 
Lins. 

— Esso é um bem que 
será muito bem utilizado 
pela corporação, tanto no trabalho de rótina, princi 

palimente em lugares de dl ficil acesso quanta para 
apolar eventos. Quem 
ha é a sociedade. Não pos. 
so deixar de agradecer o 
parabenizar os nossos 
guardas civis que diaria. mente tem se esforçado 
para garantir um trabalho bem oito para a população “relatou o comandante da 
Guarda, Gerson Luis da 
Siva. 

O Deputado Federal De- 
legado Antônio Purtado, 
Falou sobre o compromisso, 
com a segurança da popu 
lação — Tenho certeza que 
essa motocicleta será mu 
to Dem utilizada para que 
os servidores possam pres. 
tar um serviço ainda mo- 
hor para os moradores. 
Esse momento é muto im. 
portante para registrar nossa gratidão a esso mu- 
alcípio Itatiata está de pa. rabéns, esta corporação 
está de parabéns. Eles não 
param, não pararam na 
pandemia, estão sempre à disposição da nossa popu 
lação, merecem ter condi. 
ões melhores de trabalho “afirmo o Deputado. 
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Homem é preso com quase 8 mil pinos de 
cocaína e 90 seringas com óleo de maconha 
Entorpecentes vinham do Complexo da Maré, no Rio, para abastecer pontos de vendas de drogas no Morro da Conquista 

Policias civis da 40º DP 
(vota Rederda, cootemados 
belo delegado titular Edêrio Ramos, prenderam nesta se 
unda fla, dia 6 um homem 
spot de rar tura tesão Complexo da Mare, no 
Ro prado ponta de 
vendas de drogas no Morro dla Conquista, no lo Santo 
“Agostinho, Ele conduzia um 

que lite o pelos agentes na Via rã trecho a rodovia 
ale ota Volta Redonda No veculo foram encon. 
trados quase oito ml pinos de cocaina sorinas contem. 
do óleo de maconha Edério “leque o homem coniou 
que era o responsável pelo abastecimento de entorpe- 
Centeno Morro da Conquis- reze grande poteneal ue 

nógeno. À ação desenvolvida 
êtruto do trabalho de intelh O liquido encontrado nas. mta que vem sendo enlia seringas tinha lo leo do po 

PM prende homem 
com maconha em 
Angra dos Reis 

ruins de maconha 
Segundo os PMs o local é “Com Infaemações do Dis. usado para armazenar er 

que Denúncia (00000-254... torpecentes. O suspeito era 177), policiais militares . foragido da Justiça e chefe 
renderam, nesta sogunda- da facção criminosa Tercel- ola, dia 6 um homem us. ro Comando Puro TCP) 

polido tráfico dedrogasem O suspeito foi levado Angrados Reis Aoserabor.. para Delegacia de Angra dos 
alado ole levou os PMs à um . Reis. Denúncias podem Ser 
torreino baldio na Rua Delor . feitas por melo do telefone. 
Barreto no balrro Pereque. (00000253 1177). O sigilo da 
onde foram apreendidas 136 informação garantido 

ATE e rr 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 1472021 

O SAAE Nora público que rezas no a 29 de dezembro “e 2021, da OSntomin, à Tomada de Preços nº Qr402! 
cesto Administrativo nº 08602021, para Estudo de viailidade tecnica e operacional Valor Gleba! Estimado 

As so2273 
Cópia do Edit! atravts dos e-malie coitsasave-come Hsaaeu ga com cu no 286 pu ae com be Agenda caca asp 
SORAYA GOUVÊA LOÇASSO MATA 1550 À PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

IMPRESSO + ONLINE 

8 99234-8846 

do peagr D com a intenção 
de identificar traficames e 
decoder a forma coma do 
gachega a Vila Redonda e 

Segunda edição do 
Domingo de Natal terá serviços 
do Projeto Social + Presente 

ter comoé fo iram 
dio entre traficantes locais. 
como da capital uminense is o elo. 

também a inclusão, já que 
para se inscrever nos pro. Eramas sociais do Governo O Domingo de Nata 

promovido pela Prefeitura. dera é necessária a apro. de lara Mata ter em su. setção de documentos por 
seguida clição no pr sas” destaco, resaltando ala 13, ações da Secret 
de Estado de Desenvolv! 
meto Social e Direitos Hu 
manos Através do projeto 
Social - Presente os tmieado. Eos terão denso à serviços 
como emissão de cortid ae exato, nascimento é 
ôblo, RG e CPF é inform 
“es sobe pec raiado 
emprego para o público ape “Tambem serão clara dos atendimento jurídico, 
pslemssocial de asstetencia 
social orientações sobre o direito de crianças. adoles. 
“Gems demon Trad atendo 
meto é grato O secretário de Assistim. 
cia Soclade Direitos Huma nos de Barra Mansa, 
Chagas, die que a inicia tiva é fruto de parceria com 
o Governo do Estado “Esta mos avançando e levando ci 
dadania áqueles moradores. da cidade que. por algum 
motivo não tem documen. 
tos. Com isto posibilitamos 

que o mutirão ocorrera na Avenida Joaquim Leite, en 
E Presente é 

ma iniciativa do Governo do Ro para levar mas dont 
ade às pessoas Segundo o Secretário Estadual de De- 
senvolvimento Social e DI Feitos Humanos, Mat 
Quintal, em três meses, à Andar atende mas de 
três mil pessoas na capital, 
Região Metropolitana 
oe sempev apindo nas reg 
e mas vulneráveis do x tada. “A população do Rio 
de Janeiro não tem tempo à 
perder eo governo Ciâudio Castro não val deixar nto goêm para trás neste mo. 
mento de recuperação ee múmia” ae 

O evento tambem conta com à atuação da Fundação 
Leão XII Fundação Santa 
Cabrinte Fundação para to Bica Adolesefneia (FIA 
RJ) além do Detran RA 

ço ota de qu End es a tedemçe ses mas nr 

Confronto armado entre fações 
criminosas deixa um morto e 
dois baleados em Valença 

lidos por tiros de pistola. Os dois jovens continu am internados sob escolta 
da PM No local do tiroteio 
foram aprcondidas lt cáp- 
sulas de calibre nove mil 

Julianderson tinha ano tação criminal por tráfico 
de drogas e associação cr minosa, O delegado titular 
da 91º DP (Valença), Carlos. 
Cesar das Santos, investiga 
os crimes o pede que a pop 
lação colabore com o trab. ho policial denunciando 
por meio do telefone: (24) BisaToum, 

Um confronto entre fue 
ções criminosas rivais, pro. Soco o tiroteio que deixou 
um morto é dois feridos em Valença. A troca de tiros ol 
na noite de domingo, no dia S ma Ra Maria esende, no 
bairro Cambota Sulianderson Costa The. 
adoro, de 5 anos, chegou à Ser levado por bombeiros, 
para o Hospital Escola de Valença. junto com outros 
dois feridos, de 31 anos 
mas não resistiu aos er) mentos. O três foram atin 

Homem em situação de rua é 
suspeito de ferir outro com faca 

vel de Urgincia o levada ao 
Hospital São Jodo Batista 

O suspeito ol detido por 
policias militares do” Ba anão que Bata perua 
mento ha localidade. Após 

m homem, de 45 anos, 
que vive em siniação de rua ê suspeito de ferir outro à 
Taca durante uma briga. O desentendimento aconteeou ser aerlida no HSIE, à vt. 
nona da tarde de domingo. ma fl Levada para à º DP. ra Rua 6, na Vila Santa. ando 0 caso fo registrado 
Cecília, em Volta Redonda... como lesão corporal, Segun A vitima, do 34 amos, ferida . do PM, o suspeito ol ouvi. 
na braço. fot atendida pelo . do vai responder em be Serviço do Atendimento Mo. dade 

Açude recebe hoje carro da 
vacinação contra a Covid-19 

Quem pode se vacinar? 
O Carro da Vacinação 

contra a Covid-19 da Pre 
feitura de Volta Redonda, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
val atender nesta terça 
ra, dia 07, moradores do 
dairro Açude, incluindo os 
setares do 10 4.0 carro 
volante com apobo da Def 
sa Civl vai aplicar doses 
do imunizante contra o 
novo coronavirus das Ogh 
às 13h. Os postos de vaci- 
nação nos shoppings (Si 
der o Park Sul continuam 
com a aplicação das doses 
no horário das 10h às 20h, 
atéo dia 17 de dezembro. 

“Além disso, todas as 46 
Unidades de Saúde (UBS e 
UBSF) seguem com a imu- 
nização das OBh às 16h. 
Onze unidades funcionam 
com horário estendido 
para atender a população, 
até as 21h: São João, São 
Geraldo, 24, Vila Mury e 
Volta Grande. Até as 1a 
Siderlândia, Jardim Parat 
da, Vila Rica Tiradentes, 
Santo Agostinho, Açude 1 
eSantaCruz 

A primeira dose cont 
nua sendo destinada para 
pescons a partlr do 12 anos, 
que ainda não receberam 
imunização. À segunda 
dose contra à Covid-1o é 
para os vacinados com à 
primeira há pelo menos 2 
dias 

A leroolra dos (otorço) 
para o público com 50 anos 
ou mais que recoberama 2º 
dose há pelo menos 3 me 
ss, Abalo de 50 anos após 
Smasos da 2º dose 
Moradores da São Lu aderem 

vacinação 
Nesta segunda fra, dia 

06, carrada vacinação es- 
teve no bairro São Luiz, 
onde 89 moradores foram. 
atemidos através da inda 
tiva da preibitura. A torce 
ra dose foi aplicada em 57 
pessoas que aínda não tt- 
aham reforçado a tmuntea- 
ão, 0 pessusas colocaram 
em dia a segunda dose e 
outros das moradores ade 
riram à primeira dose do 
tmunizante. 
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VR terá mutirão contra o Aedes aegypti 
Hoje a ação será no bairro Eucaliptal; mutirão contará com equipes 

da Vigilância Ambiental e da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde 
ERES fadores para os riscos dm. visiuesar os imóveis umaver Indices para Aedes se = “Tod cata Quique mae. po Semana para Meme. 19, reai£ado po iai de ob 

O batrroEucalipta rece. rial que possa acumular rem possíveis focos do mos.  tubro, Volta Redonda apre. de nesta tera-elra, ia, água deve cr climinado qu . quit, pois ocicia devida do. sento indico de 2» de ia. um mulirão contra o Aedes tampodo para evitar a prol. Aedes se completa em Um . estação do mosquito colo- act, mosquito transmis. fração do Aces. intervalo de 7a dias. cando O municiplo como Jor da demgue, ka e chi. Aepondenadoen da Vig. As ações de pevençãos ea de “médio ro para 
angunya. Uma equipe com. Jância Ambiental, Janaina . proliferação do Aedes aeevp.. às doenças transmitidas posta por profislonais da Soledad, Inema que o bair.. te orientação da população . pelo mosquito Secretariade Saúde de Volta ro Eucaliptal tem 3.5 mil o. são realizadas durante todo. Mais de 80% dos ceia. Redonda, formada por age. micilios é 0 objetivo é visto. ano. O trabalho dos agentes. douro identificados foram 
tes de endemias da Vigilân.. riar 00% residências nesses de endemias é Intensificado. encontrados dentro de cia Amblentale agentes co- três dias de ação “Contamos . entre 0s meses de outubro e casa. Entre s princimais lo 
munitários de saúde, da com a ajuda dos moradores . março A chegada do perio-. cais estão os depósitos mô- Alenção Básica vaiatuseno do bairro para que. junto dochuvosoe docalor Elia. ves (pratos de plantas, be. 
local; durante três dias, E. com a nossa equipe possa-. à reprodução do mosquito e. bedouro de animais) com 
end visitas domiciliares. . mos ampliar o alcance da. consequentemente há mai. um indice de 45,6%; loga A ação começa Gl com com. ação. À participação da co.. or disseminação ds arbovt.. em seguida vem os lixos ceniração na Unidade Hást.. munidade é fundamental. roses coma dengue sikae (latas, sucatas e entulhos) cade Sdedo Eucalpal parto êxito no trabalhode chikungunva” explicou a. com 185%, pneus com 

O mutirão val mobilizar combate do mosquito trans. coordenadora da Visilância 11.7; depósito de água so os moradores do bairro no .misor da dengue: ikae chi. Amblental aiveldo Selo latão, tomei 
combate 10 criadouros do. kungunya”, explicou Jamal com 87%: depesitos fixos. mosquito. O papo ds agon-. na. uma (calhas, piscinas, ralos) 
tesé Vistorkar os domieilos .. 3amaina ressalta que os. Com 7% e depósitos nat. 
para identificar possíveis. mocadores devem ouvir as De acordo como LIRAS  Fais (bromélias, buracos criadouros e orientar os mo. orientações dos agentes e (Levantamento Rápido de em árvores) cum 5%. 

Equipe faz visita em obra da creche de Bulhões 
ESTE] 

ma cio da Secretaria Construção da quadra do Parque Muniipai de Obras e Serviços 
Rea Mariana entra em nova etapa eai 
qo chiado | soraia mun 
e entao | gado Ouro Serviços Cessárias devem chegar oque, | Públicos (SMOSP) segue 
segundo informações da ser. | avançando com as obras Pen itemçõe  | decorra ques Ha denuci na pi. | Po a esse seneis | Parar iara lota Gici povia | fa aa read ii | Ao da spa doa raiado | Pop aaa 

Ações de prevenção à prederação do Aedes ae e ornentação 
população ão vesizaas curate to aro 

Segunda etapa da vacinação ento penca | cume, he cqules tão Ea om ora muto ando à etrutura aenparA pa ainda | erga fndo re contra a brucelose será encerrada 
les depender dare | rage, add, epa dia 31 de dezembro em BM feitura e da ação danosa so. | dpi para enem taça, nos enem o Alexandro io em breve ento benleio | seita notas sia Entes seus dorivados A mta da DRT pec Eus esto preparando a esnaura da coberta ras | — ER Sereia 6 visitar a 
edaro see ii | podasgbras oie prle mir A segunda etapa da va. propriedades, num total do 
tem um lugar teguro -con- | Fos na nova unidade. as etapas da obra previstas que contarão com umes- | cum faria Mansa sera ci nen adamento 909 ami- ger | “Mesmo com o empecilho. no projeto. Esta quadra tra. aço ser para os nose | cerrada mo próximo iai. "O produtores rurais já on nm andtos | dachuva, equipes er rá um grande avanço nos. mn ds Alea | A imundo desinadas cadasirados podem ár. oi do qu atração | Mo conseguindo conchal” projetos socias e de lazer. dry Setti. dezerras com dude entre. dar à presença da equipa 
contate imentom tros e oo meses de vida na localidade nquario, os 
para aperfeiçoar cada vez O Secretário da Pasta, novos produtorus, devam Caros Roberto de Carva! procurar à Secrotaria para DO i CSI paira er Edna pane eipastco noanENE Barra do Piraí cancela os Esriziniio doiroci Pc festejos do Camaval 2022 =5===="" sous 

E [GRE de prevendr o registro do. Maisa é a cidade mais ant Cacos Além. aa promover a vacinação 
dos animals contra a bro. loso. “Esso procudimonto 
acontece há corca de 12 anos, Os resultados deste 

“AVISO DE LICITAÇÃO “TOMADA DE PREÇOS 1/2021 

ficados é à propriedade € motificada ando em qua- 
Fentena até não ter mais. 
nenhum registro verifica 
do. Por isto a importância do rebanho estar imuniza a mantarmos 08 
do disse Dons resultados”, explico. “A brúclose é uma doen- “As equipes da Secreta 
a zoonose, causada pela . ria seguem em rota cadas. ctéria brucelia abortus, . tra têm Visitado produto. 

que ataca principalmente . res e fazendas nos distritos. Bovinos e bubalino, podem- de Amparo, Rialto, Sant 
do passar do anfmal para o Rita de Cássia, Antônio Ro- Ser humano, através da n-. cha e Floriano, disponibil- 
estão de carne mal passa.  zando gratultamento à va da, leite contaminado e cina. 

e e Or de rato 
Seres fa ia 9 den sea 
O els ad Pato Edo o jr mr 

EEE 
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'Natal da Cidadania” é lançado em VR 
Programação segue até o próximo dia 23 de dezembro com 

destaque para apresentação da Banda e Coral Municipal de Volta Redonda 
EPE 

O “Natal da Cidadania” foi lanço neste fim de se 
mana pela Prefeitura de Volta Redonda. As ativida 

carnavaleico do Bloco da Vida, Paulo Bernardo, res- 
ponsável pelo arupo que êriou toda decoração da 

des culminaram cum a aber 
tura da Casa do Papai No 

Brasil, na Vila do natalino culdara de Voa to de produção. Anderson. Santa Ceila e coino início. Redonda. “Ele valficar nes.. agradeceu ainda à parceria 
da distridulção de presentes . tacasa na Praça Brasilatêo da Fundação CSN eda CDL. 
para as crianças na nolicde . dia 23 de degembro é val domingo, 06. Na sexta-oira atender as crianças das 15h . Jistas) de Vol 
09, luzes de Natal foram, às 21h diariamente. distri. para a realização da festa. 
acossas cm diversos pontos. bind mais de 18milbrim. O diretor presidente do 
da cidade houve cantata.. quedos no periodo”, avisou. $aae (Serviço Autôncemo de 
coma participação da Fan. a prefeito, lembrarido que. Águia e Esgoto), Paulo César 
farra da ETPC, na Praça as possoas que ficam na la de Souza, que coordena à 
Pandiá Calógeras, no alto. contam com cadeiras para. equipe que organizou o 
Sessenta, No sábado, 04 um . sentar é cobertura para peo.. “Natal da Cidadania 
show Inédito no munkiplo.  teger do sol e da chuva. Bt. . deceu a todos 0s Envolv 
A Orquestra Maré do Ama- rantinda mais conforto “Pol um trabalho conjunto nhá percorreu os bairros para esperar o Papai Noel. coma participação de todas 
Retiro, Niterôl, Aterrado, "O prefeito alnda fez um as secretarias municipais” 
Centro e Vila Sata Cecilia. apelo às pessoas que parti. contou. O responsável pelo 
encerrando a apresentação. pam das atividades natal. Departamento de Númina a Jtinerame na Praça Brasi... nas do Natal da Cidadania. ção Pública da Secretaria . Attines cusinacam com bear da Casa co Paga Noel, na Praça E 

O prefeito Antonio Fran. de Volta Redonda. "Não se . Municipal de Infraestrutu- 
cisco Noto participou de to... esqueçam do uso da máscara (Deip/SM) Edmar Bor. Ea população aprovou a disse tricalda te momento de beleza o 
daças atividades eafirmou ra, dá higienização das pes citou que para fazer a. abertura do Natalda Cida Tatiane Souza Soares, gria” disse Tatiane “Estou 
que à população de Volta mãos é de tomar as dose de. cidade mais bonita foram . dania”. Moradora do bairro . com muleta e uma bota or. . com imuita saudade do Pa: 
Redonda merece esse mo. vacina quando chegar. usados 50 quilômetros de Belmonte finais da SU. topélic, chegou à Praça. pai Noel” completou Ar. 
mento de alegria após um. hora, Só assim vamos vem. para sustentar as sete . va chego codo à Praça Bira. Brasil acompanhada do ma-. thur. momento tão dife "Agra. cer coronavirus”, comple. milhões de Eimpadas natal. sUe junto com as filas Rai. rido Welington Ribeiro de A programação do “Na 
laço a toda equipe que tor... toa Neto. nas. “Elas foram instaladas . la de 10 anos, e Rebeca, de 7. Oliveira e dos lhos Arthur. talia Cidadania” soguo tó nou essa festa realidade e O secrutário de Cultura, na Vila Santa Cecilia, Retl.. anos. e conseguiu ser à pri- de quatro anos, é Mikael o próximo dia 29 de 

ipalmento à toda popu. Anderson de Souza, afir” ro, Nossa Senhora das Gra... meira da la fara falar com . de apenas um ano. À fami- bro com dostaque para apre. o que aervdita no hoseo . mou que é um sonho reali. use Amaral Peixoto. Ago. o Papai Noel “Estou ansio. la é moradora do bairro. sentação da Banda é Coral 
trabalho e participa conos-  zado ver a cidade bonita, Fa, à partir desta semana, sa por uma foto com ele”. Belo Horizonte “E uma fe. Municipal de Volta Redon, 
co em todos 05 projetos. À. Iluminada colorida e alegrv .coimaçamos a acender as Ar cidade ver esta fosta de vol. da no sabado, dl 11, às 1h, Tostad de vocis ella Natal. para colobrar o Natal "Mas. vores de Natal nos balrros, ta na cidade. E tudo muito. na Praça Brasil, ha Vilá 
todos”, desejou o prefeito, . quem faz à festa acontecer em parceria com as associa bonito, não podia perder é. Santa Cecil. No repertório “que também deu boas-vin' . são vocês, as pessoas desta . ões de moradores”, avisou. mem privar meus Hlhos ds... as canções natalinas 

Oficinado | Resende inicia instalação de novos brinquedos [1 ==z=:====- [one 

projeto “Orla” adaptados para crianças com deficiência Es 

é retomada 

O Centro Estudos Am 
blemtais (CEA), na Prata da iara, ardor manhã entr SempRsnias Ega 
ps ia 
ER mes de abutura com. qr: pesam E aaa estadual munleipal Entro DN Dor emo nr cistaamo elo Am. E eriaena Secretaria Munic de Esporte e Lazer. no tra, Furnanda Jorão, o seu [ A Prefitura de Resende,  Baiero Jardim Altança vio os presidentes do instar da Serretaria Muni” Nesta primeira etapa, as to Municipal do Ambiente gt qi Cla, rio Re a da TU. rsântra, Fernando Seabra Oct da Aldea Sapula. orodoa adaniado 
Algemiro, e 06 vereadores. Encivem Quatro locais dife Dudu do Turis e Chaos. res Novos também marcaram.“ “Ox novos brinqdos são praça. colocados na nova praça do ES alicia é muto bm. Bairro Parque Ermo para Angra dos. além a ara de Ir Par e tem Que sor um PEoJotO. Minas Gerais Ginásio Ale 
qui à socledado quer Eu “oro aqui desde que masi, Goo Sou ad ata fi: inn mada que eu quer ver ode codinome 

Bege cms a ed a a at E a Laçe 

Ra cada acontecundo tu le qu temos quere Aire onto do 
anti Berman Jumbo 

ppm Ae Ao oo mer oe do 21 00 (Cr e Cr e cr Noca do Termo de | fam om mec pegas cn def 
Adesão AGesdde Pra be. | A 210: meros pesos à 
daiane | FESEERE Ss Ea a Vais gr atra osso nin 
Co do acao | A 3 ado emana de dana or de a. contam ção ms cousço 
União SPU) eomunicipiode | == tes cats tn Angra dos Rei 0 Proj Ori | 4 4 Esto Dect anta em vg ra de e pação,ergutas s eções em em 
pemedsum fiada | tm qa Creci qe Tm ço ra sr 
dopeno qunáeritac |) | | | af | ir pres dean cetim renan 
pirendisaima? | E CT mm E 
pa = se 
rp . [ELE l=[=]| == ESG DR MA DE MENINO UE PAÇO NEN 
Turmeckaninea E | BS | ana | Remois euro iam um PECA TU Bi ia a nto 

esmo SA | nani 
as | o peeacaçs Eai poe  | VMB EEE ESSES 
Era dos Reis -OFICIAL) os ru sea 
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Arena Esportiva é palco de Festival Paralímpico 
Evento aconteceu simultaneamente em 70 cidades do Brasil e no município contou com a participação de mais de cem pessoas 
> EEE decendo ao secretário da “sentado "O esporte muioua 

pasta, pastor Washington. minha vida e me trouxe com- “Volta Redonda foi uma. Lchõs, que levou a equipe quista. por iso, não podia. das quatro cidades do Esta. que garantiu interpretação . deixar de incentivar pesso 
do do Rlo e uma das 70 do em Libras (Lingua Brasilei.. crianças e jovens a seguirem 
pais escolhidas pelo Comte. ra de Sinais) de toda à cer. por este caminho fu Paralimpico. Brasileiro mânia, inclusive do Hino O assessor de prefeitura, 
(CPE, por metodo deparia- Nacional. Deley de Oliveira, represem” 
mento Desporto Escolar. "E emocionante receber tou prefeito Antônio Fram- 
sra odiar 0 Postal Para”. um evento desta Import. cisco Neto e chamo pra limpleo Loterias Calxa no. cia, principalmente, após . car do eu lado par timbéem sáBado (0, Mais de 19 es. um peido de jade. . desejar bom festival a todos 5085 “com . Deficiência. mia" bom tera casácheia o reta Bruno Leonardo da (PC, entre crianças jo. denovo ainda que Siva, que pratica taelowoo. Vens dé Ba 3 anos, parti. todas 0 protocolos de pre. do pela Sutei “Est evento 
param do evento na Arena. vençãoà Covil” compl. nos cria expectativa para o Esportiva no barro veldac: tous, agradecendo mova. cetro da Oimpee Oii O etio Dl promover ae. mente a presença de eos. piada para Peso com De 
perieniação Esportiva di participantes Público, qui. ciência), de alcance macio nt 30 das O até 1h pe da Smel é autoridades nal, que por mais de dez Ko mundelpio, foram Pai. que prestigiaram festival. anos diem em Va ie cada as modalidades Ate. como o coordenador do cur. dota Estamos irabihando tlm, Purabedmintone Pe. sa de Educação Física do para renizar novamente o ratasavondo- sport estre.. UAFOA, Silvio Vibia: do evento em setembro de antenas Paralimpladas de . professor Reginaldo Roque, SE” die Deley Toquia Fepresentane da Secretária — À professora de Educa A secretária do Esportes Municipal de Educação: cão Fisica, Rita de Carvalho, Lazer de Volta Redonda, Beth Melo, do Conselho”. Incentivo alunos da Escola oe Vlea organizou uma. nicipal da Pessoa com Def. Municipal Wade de Frei cortmônia de abertura para. clência: é ainda do atleta tas Montero participarem dar boas vindas os part. Guilherme Maia que, nesta. do Festival Paralímpico. . ne mun fera mo ldades ANE, Parimn é Parsaekvondo Damos é aos pais, responsa. sent er, 0, Dia vtenaci. Cauã Julio, de 1 amos tem els professores que aco. onda Pesos com Dec. deficiência intelectuais pamiavam as criam vor cla, ganhou o Campeonato tava acompanhado ds tia Itatiaia sediará jogos da Copa Voltaço de futebol a partir de hoje Feng, Ela se emocionou a0. rasteira de Vel Semiado Aparecida MagaliGonçal Talar da importância do. pelo SesSP bs e do mão Cade 11 Brasi Os jogos serão real. das em quatro grupos, o 
evento que tem foco na ln- "Guilherme Maia é de Vol- amos. “Gosto de acompanha zados no Estádio Municipal. gando entre si, com os dois 
clusão, tou múltofliz ta Redonda fe questãode lonas atvidades eo A pri desta orçada António Corta, no Cen. melares colocados se clas clusho, tou muto fl ta Baden df ade do Se rea (7), ata será uma das cl. Aetrada dos iorcalcres. siNcando para as quartas 
Volta Redonda é uma cidade — limpico. Ele sofreu um aet- tia. Kayky que tem 12 anos. dades do Sul do Estado que somente será autorizada. de final, que também acon- que traba pura peste. demo de trato no Hale east eva Cá de sediará a Coga Voltaço de mediante ouso de máscara. tecerão em latiala, na sex Inelusho, E pensando em 2010, quando cursavaa fa. Adriana Paulina “Ele nãoé  Tutebol masculino sub14. de proteção facial Aorgamk  ta-felra (10), Às partidas. 
melhore cad ve tals 1. cuidado de Educação Pisca muito gado em esporte " aço doevento coma com. das seminal e à decisão criada neste ano à Sacrta- e precio amputar a perna. Espero que festival dsper.. Grupo C. que conta com . doação de Um quilo de all. serão disputadas no está ia Mundial da Pesca com. Areia, Apis à recuperação te o interesse dele” falou. Grémin São Paúl, Ate. mas não perereca alisa de Over ho Dencincia”, lembrou, gra. passou a se daicar do vdei. Adriana. co Praienso e Desportivo "As equipes estão vid eo emo damingo 

Corrida Federal Kids está com inscrições abertas 
ts ec 

ap 

qu pr pr 
qe gi, 

ida doa e e A 
DECS e e ga 

ds ça RT Sa fa e mea a e e a a ses Pretto 
deral (FENADEPOL). souberem do evento, que es. de das nossas crianças -co- no Parque das Águas. NOV -DEZ 

VR tem serviço modelo de equoterapia ig 
é oferecido duas vezes por do Breno, de 5anos. O me- valor da mens: 
semana. nino tem paralisia cerebral SEM REAJUSTE PARA 2022 

A marcha é lenta, os “A equipe de atendimen.. e realiza aulas às terças e 
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DIÁRIO DO VALE 

Morre o colunista 
social Mário Sérgio Costa 
Velório será na Câmara Municipal de Volta Redonda; colunista morreu em casa, de infarto, aos 67 anos 

Morreu nesta segunda-feira, dia 6, de in 
farto, aos 67 anos, o colunista social Mário 
Sérgio Costa, da DIÁRIO DO VALE. Mario es- 
tava em casa, no bairro Laranja 

Sua coluna era uma referência na região, e 
diversas vezes, além de questões sociais, Má- 
rio deu em primeira mão notícias das áreas 
de negócios e política 

Segundo familares, o velório será na Cã. 
mara Municipal de Volta Redonda. Até o fe- 
chamento desta edição ainda não havia sido 
definido horário e nem Informado sobre o es 
terra. Essas informações estarão atualizadas 
em nosso site (wow liariodovale com br) 

Autoridades e amigos lamentam 

O presidente da DIÁRIO DO VALE, jorna- 
lista Aurélio Paiva, lamentou a perda. “Mário 
Sergio revolucionou o colunismo social na re- 
gião. Criou eventos, premiações e se mart 
nha sempre atualizado sobre a sociedade. E 

sra mim foi mais da que um grande e revo- 
lucionário colunista, pois eu particularmente 
perco um grande amigo” 
O prefeito de Vota Redonda, Antonio Fran- 

cisco Neto, também lamentou o ocorrido. 
Perdemos um verdadeira cone, um pr 

oneiro no colunismo social da região, re- 
conhecido em todo pais. Uma lacuna 
que difidimente será preenchida, mas 
sem dividas uma trajetória inspira 
dora. Vota Redonda agradece mu 
to o Mario, por ter registrado im 
portantes capitulos de nossa his 
tória - disse 

Luiz Alfredo, joreiista do aQui, 
era dono do jormal Opção, que foi 
o primeira jornal em que Mario 
“Sergio trabalhou em Vota Redon- 
da, "Muito triste essa notícia. O 
meio social vai demorar muitos. 
anos para se recuperar e ter ai- 
quém do nível do Mário Sérgio. 
Ele começou comigo no jornal 
Opção e, na época, a coluna que 
ele passou a escrever semanal- 
mente marcou uma revolução no 
colunismo social. Se especializou 

no DIÁRIO DO VALE e era único, sabendo dasar nati 
as econômicas com o oba-oba da note e com as fofo 
cas da sodedade local. Vai fazer faltar”. 

Mário era um genuino impulsionador de aconte 
mentos relevantes. Deu grande contribuição ao dese 
volvimento social e econômico da nossa cidade e re- 
go. Perdemos mais um "fora de série” - lamentou o 
empresário Joselito Maçalhões. 
À Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Volta Re- 

donda também lamentou profundamente a marte do 
colunista social, Mário Sérgio, um dos pioneiros da re 
gião em coluna social, sendo uma 
das folhas mais das do Sul 
do Estado. "Um profíssio 
nal sério, compe 
tente e que- rido 
por todos, e sem 
pre muito atend- 

o com as 
notícias da coL 
Os nossos sinceros. 
sentimentos à família 
e aos colegas E 
RIO DO VALE. Nossa en. 
tidade está de luto por 
essa grande perda 
PES esto do Co- 

mércio Varejis 
ta de 

Volta Redonda também se manifestou sobre o 
ocorrido. "Mário Sério sempre prestigiou em 
suas colunas, as informações do Sicomércio. Um 
colunista renomado, reconhecido por suas co- 
berturas dos eventos da região, O Sul Flum 
nense perde um grande profissional e colu 
nista competente, Nossos profundos senti 
mentos à família e a todos os amigos do DI- 
ÁRIO DO VALE”, falou Jerônimo dos Santos. 
E A e] 

a população de Volta Redonda, estaremos, 
infelizmente, privados da presença e de 
todo entusiasmo e alegria de nosso amigo 
Mário Sérgio. Mas, com a certeza que a sua 
estrela continuará brilhando. Descanso e 
paz para sua alma - disse o vereador Jar. 
O ex deputado Nelson Gonçalves tam 

bém deixou sua mensagem de carinho e 
luto. "Lamento profundamente a morte do 
colunista e amigo de longas datas Mário 
Sérgio Costa. Que durante sua brilhante tra 
Jetória no jornalismo nos honrou com publi 
cação de nosso trabalho. O jornalismo da 
nossa região perde com a morte deste 
grande profissional que já está nos braços 
do nosso Pai 

Com muito pesar, recebemos a notícia 
do falecimento de Mário Sérgio Costa, um 
icone do colunismo social do Sul Fluminen 
se. Unia, em sua coluna, notícias sobre pol 
tica, economia, atualidades, entretenimento 
&, claro, trazia para as páginas do jornal DI- 
ÁRIO DO VALE os grandes eventos de nossa 
região. Em inúmeras vezes, destacou a atu- 
ação da ACIAP-BM em sua coluna, motivo. 
de orgulha para essa Casa. Toda nossa so- 
lidariedade à família e aos amigos e nosso 
respeito à história desse grande profissional 
da comunicação - falou Matheus Gattás, 
presidente da ACIAP.BM 

A coluna social e os eventos. 
de Mario Sergio eram uma. 
referência na região 
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